Convocação da Segunda Chamada para Pré-Matrícula, Exame Médico e Matrícula, para o
Curso de Especialização em Biotérios (1º/2022) da Escola Superior do Instituto Butantan ESIB.
Portaria CEE/GP-80, de 12-02-2020
A Coordenação do Curso de Especialização em Biotérios torna público a convocação da
Segunda Chamada para Pré-Matrícula, Exame Médico e Matrícula do Processo Seletivo para o
Curso de Especialização em Biotérios – 2022
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DA CONVOCAÇÃO:

1.1
O candidato convocado deverá comparecer ao Ambulatório Médico do Instituto
Butantan, situado na Avenida Vital Brasil, nº1500 – Butantã, para a realização do Exame Médico,
conforme agendado no Anexo I.
1.2
2

É obrigatório a apresentação da Carteira de vacinação e de um documento com foto.
DA PRÉ MATRICULA, EXAME MÉDICO E MATRÍCULA

2.1
Para a pré-matricula, os candidatos aprovados na segunda chama, deverão realizar o
envio da documentação através do link https://ensino.butantan.gov.br, entre os dias 17 a
18/02/2022 (até as 23h59).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
•

h)
i)

Documentação obrigatória para efetivação da pré-matrícula e matrícula (arquivo em pdf):
Foto recente com fundo branco (em arquivo “jpg”) para emissão do crachá de identificação;
Diploma ou declaração de conclusão de curso superior (a declaração deverá ser substituida,
assim que o candidato estiver de posse de seu diploma);
CPF;
Cédula de identidade ;
Carteira de vacinação atualizada com esquema de vacinação: dupla adulto, tríplice viral,
hepatite B, varicela e COVID-19;
Cartão Nacional de Saúde (CNS) do Sistema Único de Saúde (SUS);
Se estrangeiro:
Cartão de CRNM – Carteira de registro nacional migratório e visto válido no Brasil .
Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), obtido até 2
(dois) anos antes da data da matrícula no Programa com nível mínimo de proficiência
intermediário-superior. A apresentação deste certificado será dispensada caso o candidato
tenha cursado a graduação em instituição brasileira;
Se colaborador do Estado ou Fundação Butantan:
Os candidatos que forem empregados do Estado ou Fundação Butantan, deverão comprovar
vínculo empregatício;
Carta de recomendação do gestor imediato para todos os que tenham vínculo empregatício;
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Se aluno externo:
Apólice de seguro de vida ou de acidentes pessoais válido durante o periodo que estiver
cursando o Curso (para alunos externos);
Termo de compromisso de realização do curso para alunos externos. (Documento disponivel
no site https://escolasuperior.butantan.gov.br/)

j)
k)

2.2
A não realização de exame médico, na data pré-fixada, conforme Anexo I, eliminará
o candidato do Processo Seletivo.

Anexo I
Convocados para exame médico e matrícula

NOME
IARA DA ROCHA MATOS

RG
20709140-7

2.3

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.
Dra. Vania Gomes de Moura Mattaraia
Coordenadora do Curso de Especialização em Biotérios
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DIA
21/fev

HORA
15:30

